
 

Integritetspolicy  
 
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter  
 
Fair Play Tennisklubb (nedan kallad ”föreningen”, ”vi”, ”oss”, ”våra”, etc.) är 
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens 
verksamhet.  
 
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund”.  
 

Om vem behandlar vi personuppgifter? 
 
Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier: 
 
• Besökare, dvs. privatpersoner som besöker och använder våra lokaler eller webbplats 

eller som på annat sätt kommer i kontakt med föreningen. 
• Medlemmar, dvs. privatpersoner som är medlemmar i föreningen eller har anmält om 

medlemskap. 
• Kunder, dvs. privatpersoner som köper eller på annat sätt visar intresse för våra 

produkter eller tjänster, eller privatpersoner som är företrädare för våra befintliga eller 
framtida kunder och som inte är medlemmar.  

• Samarbetspartner/Leverantörer, dvs. privatpersoner som är företrädare för våra 
samarbetspartners/leverantörer. 

• Utbildningsdeltagare, dvs. privatpersoner som deltar i utbildningar som anordnas av 
föreningen. 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? 
 
Vi kan komma att behandla följande uppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in från dig eller 
som vi inhämtar från allmänna register.  
 
För dig som är besökare: Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer, 
bilder inom ramen för kamerabevakning eller videoupptagning.  
 
För dig som medlem: Kontaktuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer, 
kundnummer, personnummer, bilder inom ramen för kamerabevakning eller videoupptagning 
samt betalningsuppgifter. 
 
För dig som kund, samarbetspartner eller leverantör: Kontaktuppgifter, såsom namn, titel, adress, 
e-postadress och telefonnummer, personnummer, bilder inom ramen för kamerabevakning eller 
videoupptagning samt betalningsuppgifter. 
 
För dig som utbildningsdeltagare: Kontaktuppgifter, såsom namn, titel, adress, e-postadress och 
telefonnummer, personnummer, bilder inom ramen för kamerabevakning eller videoupptagning. 
 

 



Varför behandlar vi dina personuppgifter?  
 
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål 
kopplade till verksamheten.  
 
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. 
träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna och övriga 
konsumenter som använder föreningens tjänster (kallelser till aktiviteter, kampanjer, information 
till målsmän m.m.) samt hantera ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, banuthyrning, 
tävlingsavgifter m.m.).  
 
Föreningen hanterar personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver 
behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid 
varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till 
tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. 
  
I syfte att kvalitetssäkra föreningens verksamhet, upprätthålla säkerheten för alla som besöker 
våra lokaler och för att kunna upptäcka, förebygga och utreda eventuella brott eller bränder 
inhämtar och behandlar föreningen personuppgifter i form av bilder inom ramen för 
kamerabevakning. 
 
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat 
Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.  
 
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid: 
  
• Hantering av medlemskap i föreningen  

• Föreningsadministration  

• Deltagande i föreningens träningsverksamhet  

• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet  

• Licenshantering  

• Ansökan om bidrag  

• Sammanställning av statistik och uppföljning  

• Utbildningar arrangerade av föreningen  

• Kontakt med medlem  

• Besök på vår hemsida 
• Publicering av material på hemsida och sociala medier  

• Tillträdesförbud (om tillämpligt)  

• Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)  
 

Vilka delar vi personuppgifter med?  
 
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig 
om koncernbolag, samarbetspartners, tjänsteleverantörer (BRP, SportAdmin, Inkassobolag), 
juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. (exempelvis rapporterar vi 
medlemmar via IdrottOnline till Riksidrottsförbundet, Svenska Tennisförbundet samt 



Fritidsförvaltningen i Malmö Stad.) Exempel på andra situationer när dina personuppgifter kan 
komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, 
myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett 
för föreningen berättigat intressen. Personuppgifter kan även överföras exempelvis till Nordic 
Wellness för kontroll av medlemskap i samband med medlemserbjudande i Nordic Wellness.   
 
Föreningen förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan 
tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, 
med föreningen gemensamt personuppgiftsansvarigt eller föreningens personuppgiftsbiträde. 
 
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land (länder utanför EU) och dina 
personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Undantag när/om du 
anmäls till tävling i tredje land (länder utanför EU).  
 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?  
 
För att kunna ingå och hantera avtal med dig som medlem, kund, samarbetspartner, leverantör 
eller utbildningsdeltagare inhämtar och behandlar föreningen personuppgifter tillhörande dig. Den 
lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra 
vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina 
ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra produkter och tjänster eller i 
övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 
 
För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kund, 
samarbetspartner eller leverantör till oss är den lagliga grunden för vår behandling av 
personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål 
som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. 
Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot 
organisationen du företräder. 
 
Föreningen inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare, medlem, 
kund, samarbetspartner, leverantör eller utbildningsdeltagare i syfte att kvalitetssäkra vår 
verksamhet, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster eller produkter till 
dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bl.a. 
nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via e-post m.m. Den lagliga grunden är att behandlingen är 
nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov 
samt marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt 
intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse 
av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som 
marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av 
personuppgifter för direktmarknadsföring. 
 
Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att föreningen har en rättslig förpliktelse 
att fullfölja, exempelvis personuppgifter som behandlas till följd av föreningens 
bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar föreningen enligt lag. 
 
Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter i form av bilder inom ramen för 
kamerabevakning och eller videoupptagning är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse 
av att kunna utveckla föreningens verksamhet, upprätthålla säkerheten i föreningens lokaler, 
kunna visa på om ett brott begåtts samt förhindra brott eller bränder. Föreningens intresse av att 
behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda 



din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som medför dig av en trygg och 
säker butik, lokal eller träningsanläggning. 
 
För det fall behandling av dina personuppgifter kräver ditt samtycke, så som behandling av 
känsliga uppgifter, inhämtar föreningen det separat. 
 
Föreningen har nedan gjort en översiktlig sammanställning över den lagliga grunden för 
behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 

 
Ändamål med behandling 
Hantering av medlemskap i föreningen  

Laglig grund 
Avtal  

Hantering av banuthyrning och deltagande i 
kursverksamhet som inte kräver 
medlemskap  

Avtal  

Föreningsadministration  Avtal  
Deltagande i föreningens 
träningsverksamhet  

Avtal  

Licenshantering  Avtal  
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet  Avtal  
Ansökan om bidrag  Intresseavvägning  
Fullgöra lagliga skyldigheter t.ex. 
bokföringslagen  

Rättslig förpliktelse  

Sammanställning av statistik och uppföljning  Intresseavvägning 
Utbildningar arrangerade av föreningen  Avtal/Intresseavvägning  
Vid sjukdom eller olycksfall i föreningens 
verksamhet för att kunna kontakta anhörig  

Grundläggande intresse/intresseavvägning  

Kontakt med föreningen  Intresseavvägning  
Besök på vår hemsida  Intresseavvägning  
Publicering av material på hemsida, sociala 
medier och infoutskick  

Intresseavvägning och i vissa fall samtycke  

Tillträdesförbud  Rättslig förpliktelse/intresseavvägning  
Ordningsstörningar och otillåten påverkan  Rättslig förpliktelse/intresseavvägning 

 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  
 
Föreningen lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 
behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar 
bort de uppgifter som inte längre behövs. 
 
Föreningen sparar uppgifter om dig som kund, medlem, samarbetspartner, leverantör eller 
utbildningsdeltagare så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar 
föreningen personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i 
anledning av avtalet. Föreningen kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna 
tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa 
lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot föreningen som ej härrör från 
något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som föreningen tror kan 
vara av intresse för dig. 
 
Föreningen sparar uppgifter om dig som konsument, medlem, samarbetspartner, leverantör, 
besökare eller utbildningsdeltagare i form av bilder och filmer inom ramen för kamerabevakning i 
högst 3 veckor efter att du besökt föreningens lokaler. Därefter raderas personuppgifterna om dig.  
 



Föreningen sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats tills du invänt mot 
behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 24 månader efter att du senast var inne på vår 
webbplats. Invänder du mot behandlingen raderar föreningen dina personuppgifter snarast 
möjligt.  
 
 

Vilka rättigheter har du?  
 
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.  
 
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. 
Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är 
under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig 
avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag av aktuell 
information via föreningens hemsida eller historik ur IdrottOnline via ”Min Sida”.  
 
Du har i vissa fall även rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit föreningen som 
personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan 
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt 
möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal eller baseras på ditt 
samtycke. 
 
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller 
missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du kan 
när som helst själv logga in på vår hemsida, www.fairplaytk.se och korrigera dina uppgifter själv. 
Du har även rätt till att få dina uppgifter raderade vid ogrundad behandling.  
 
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och 
invända mot direktmarknadsföring. 
  
Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd 
med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas så klart att du i första hand vänder dig till oss för 
frågor och begärande kring vår personuppgiftsbehandling. 
  
Genom att godkänna Fair Play Tennisklubbs medlemsvillkor eller genom att nyttja våra tjänster 
bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.  
 
Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på 
avregistrera@fairplaytk.se.  
 
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Riktlinjer 
för att tillvarata enskildas rättigheter.  
 

Om du vill veta mer  
 
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar 
du jonas.widerberg@fairplaytk.se. 

mailto:avregistrera@fairplaytk.se

